Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Голови правлiннядиректор

Шакiров Володимир Хайдарович

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

М.П.
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Проектний i проектно-конструкторський iнститут
"Металургавтоматика"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01416760
1.4. Місцезнаходження емітента
Дніпропетровська , Жовтневий, 49005, м. Днiпропетровськ, вул. Сiмферопольська, 21
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(0562) 46-54-46 46-54-46
1.6. Електронна поштова адреса емітента
oaoppkima@ceo.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2013
(дата)

2.2. Річна інформація
опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку" №82 (1586)

29.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.ma.dp.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

29.04.2013
(дата)
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Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X
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15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки

Засновником Товариства є ФДМУ, на даний час акцiями не володiє, - 0 %.
Дивiденди у 2012 роцi не нараховувалися та не сплачувалися.
У зв'яку з тим, що акцiї Товариства iснують у бездокументарнiй формi бланки
сертифiкатiв цiнних паперiв не замовлялись, сертифiкати власникам не
видавались.
Протягом звiтного перiоду викуп акцiй емiтентом не проводився.
У емiтента не має боргивих ЦП. Емiтент не випускає iпотечнi облiгацiї та
сертифiкати, сертифiкати ФОН.
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у
звiтному роцi не було.
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3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Проектний i проектно-конструкторський iнститут
"Металургавтоматика"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "ППКI "Металургавтоматика"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
49005
3.1.5. Область, район
Дніпропетровська , Жовтневий
3.1.6. Населений пункт
м. Днiпропетровськ
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Сiмферопольська, 21
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А00 № 412122
3.2.2. Дата державної реєстрації
07.08.2000
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
2026500
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
2026500
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "АБ "РАДАБАНК"
3.3.2. МФО банку
306500
3.3.3. Поточний рахунок
26004495
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
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ПАТ "АБ "РАДАБАНК"
3.3.5. МФО банку
306500
3.3.6. Поточний рахунок
26004495
3.4. Основні види діяльності
72.19

Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук

46.90

Неспецiалiзована оптова торгiвля

62.01

Комп'ютерне програмування

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

31.12.2010

Державний
Департамент
пожежної
безпеки МНС
України

необмежений

Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв
протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка
протипожежного стану об’єктiв

АГ №
506221

Термiн дiї необмежений

Опис

Допуск до робiт , якi вппливають на безпеку об’єктiв
капiтального будiвництва на територiї Росiйської Федерацiї.

Саморегулююча
органiзацiя
некомерцiйне
№ 143партнерство
31.12.2010
необмежений
10082010
«Проектнi
органiзацiї
Липецької
областi»
Термiн дiї лiцензiї необмежений

Опис

Господарська дiяльнiсть, пов’язана iз створенням об’єктiв
архiтектури
Опис

АВ №
587796

30.06.2011

Державна,
архiтектурно будiвельна
iнспекцiя
України

Термiн дiї лiцензiї буде продовжено.

Мiнiстерство
регiонального
розвитку,
Рiшення
ПАТ "ППКI "Металургавтоматика" атестовано та вiднесено до
будiвництва та
колегiї № 30.07.2012
групи "В"
житлово24
комунального
господарства
України
Опис

21.08.2015

03.07.2015

Термiн дiї буде продовжено
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4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)

ФДМУ

д/в

01601 м. Київ вул.
Кутузова, 18/9

0

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньоблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв складає - 85 осiб.
Середньої численностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 9
осiб.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 30 осiб.
Фонд оплати працi працiвникiв - 4 076,7 тис. грн
Збiльшення ФОП у 2012 пояснюється пiдвищенням посадових окладiв протягом року та
отриманням премiй за результатами виконання проектно-конструкторських робiт.
Кадрова полiтика товариства спрямована на забезпечення поточних та довгострокових потреб
iнституту необхiдною кiлькiстю працiвникiв вiдповiдних професiй та квалiфiкацiй. Для
забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам на пiдприємствi проводиться
робота по пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Прасол Вiктор Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1953
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
07
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ НВФ "Днiпротехсервiс", начальник вiддiлу
6.1.8. Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи згiдно Статуту, "Положення про Правлiння".
Одержує зарплату згiдно штатного розкладу. Посада, яку займає на iншому пiдприємствi:
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начальник вiддiлу ТОВ НВФ "Днiпротехсервiс" (м.Днiпропетровськ, вул. Сiмферопольська, 21,
оф. 615). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не має згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зiнов'єв Олексiй Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1959
6.1.5. Освіта**
вища, МВТУ iм. Баумана
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ НВФ "Днiпротехсервiс", директор
6.1.8. Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи згiдно Статуту, "Положення про Наглядову Раду".
Посада, яку займає на iншому пiдприємствi: директор ТОВ НВФ "Днiпротехсервiс"
(м.Днiпропетровськ, вул. Сiмферопольська, 21, оф. 615.). Винагорода не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Товариство не має згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондаренко Марина Вiкторiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1962
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
20
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6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ НВФ "Днiпротехсервiс", бухгалтер.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи згiдно Статуту, "Положення про Наглядову раду".
Посада, яку займає на iншому пiдприємствi: ТОВ НВФ "Днiпротехсервiс" (м.Днiпропетровськ,
вул. Сiмферопольська, 21, оф. 615.), головний бухгалтер. Винагорода не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Товариство не має згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Харченко Володимир Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1977
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Днiпротехсервiс", заступник директора iз стратегiчного маркетингу та розвитку
6.1.8. Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи згiдно Статуту, "Положення про Наглядову раду".
Посада, яку займає на iншому пiдприємствi: Посада, яку займає на iншому пiдприємствi: Голова
правлiння-Генеральний директор (м.Днiпропетровськ, вул. Сухий Острiв, 3). Винагорода не
виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Товариство не має
згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єрко Ольга Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1954
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6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ППКI "Металургавтоматика", керiвник вiддiлу.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи згiдно Статуту, "Положення про Ревiзiйну комiсiю".
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Одержує зарплату згiдно штатного
розкладу. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Товариство не має згоди посадової особи на
розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кострюкова Олена Станiславiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ППКI "Металургавтоматика", бухгалтер
6.1.8. Опис
Головний бухгалтер забезпечує органiзацiю на пiдприємствi бухгалтерського, податкового облiку i
звiтностi з дотриманням єдиних методологiчних прiнципiв, встановлених Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", законами про оподаткування; контролює
використання матерiальних i фiнансових ресурсiв пiдприємства. Посади на будь-яких iнших
пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дорошкевич Iгор Олексiйович
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6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1983
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ НВФ "Днiпротехсервiс", провiдний фахiвець вiддiлу.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи згiдно Статуту, "Положення про Правлiння". Посада,
яку займає на iншому пiдприємствi: начальник вiддiлу ТОВ НВФ "Днiпротехсервiс"
(м.Днiпропетровськ, вул. Сiмферопольська, 21, оф. 615.) Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фененко Iрина Андрiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1956
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ НВФ "Днiпротехсервiс", заступник головного бухгалтера
6.1.8. Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи згiдно Статуту, "Положення про Ревiзiйну комiсiю".
Посада, яку займає на iншому пiдприємствi: ТОВ НВФ "Днiпротехсервiс" (м.Днiпропетровськ,
вул. Сiмферопольська, 21, оф. 615.), заступник головного бухгалтера. Винагорода не
виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Товариство не має
згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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6.1.1. Посада
Голова правлiння-директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шакiров Володимир Хайдарович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1954
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
В.о. Голови правлiння ВАТ "ППКI "Металургавтоматика"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи згiдно Статуту, "Положення про Правлiння". Посади
на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Одержує зарплату згiдно штатного
розкладу.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не має
згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Каплан Володимир Нусiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1947
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
НДПI САУ, завiдувач вiддiлу № 32
6.1.8. Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи згiдно Статуту, "Положення про Правлiння". Посади
на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.
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* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тулякова Тетяна Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1962
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Середня школа № 32 ЦГВ, вчитель iнформатики
6.1.8. Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи згiдно Статуту, "Положення про Правлiння". Посади
на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Одержує зарплату згiдно штатного розкладу.
Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ "Україна-Капiтал"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
31143109
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
6.1.8. Опис
12

Повноваження та обов`язки посадової особи згiдно Статуту, "Положення про Ревiзiйну комiсiю".
Представник юридичної особи дiє в якостi члена Ревiзiйної комiсiї за дорученням вiд цiєї
юридичної особи. Винагорода представнику не виплачувалась.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові
посадової особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

член
Правлiння

Прасол Вiктор
Миколайович

0

0

0

0

0

0

Голова
Наглядової
Ради

Зiнов'єв Олексiй
Михайлович

06.06.2005

1

0.0001

1

0

0

0

член
Наглядової
ради

Бондаренко
Марина Вiкторiвна

06.06.2005

1

0.0001

1

0

0

0

член
Наглядової
ради

Харченко
Володимир
Володимирович

06.06.2005

1

0.0001

1

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Єрко Ольга
Василiвна

26.05.2005

1

0.0001

1

0

0

0

Головний
бухгалтер

Кострюкова Олена
Станiславiвна

0

0

0

0

0

0

член
Правлiння

Дорошкевич Iгор
Олексiйович

0

0

0

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Фененко Iрина
Андрiївна

06.06.2005

1

0

1

0

0

0

Голова
правлiннядиректор

Шакiров
Володимир
Хайдарович

26.05.2005

1

0.0001

1

0

0

0

член
Правлiння

Каплан Володимир
Нусiйович

0

0

0

0

0

0

член
Правлiння

Тулякова Тетяна
Миколаївна

0

0

0

0

0

0

Від загальної
кількості
прості
акцій (у
іменні
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості на
пред'явника

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника
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Член
Ревiзiйної
комiсiї

ТОВ "УкраїнаКапiтал"

31143109

16.12.2005
Усього

127

0.0066

127

0

0

0

132

0.0068

132

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування
юридичної особи

ТОВ НВФ
"Днiпротехсервiс"

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

19305558

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

49005 Україна
Дніпропетровська
Жовтневий
26.05.2005
Днiпропетровськ
Сiмферопольська, 21, офiс
615

Прізвище, ім'я, по
Дата
Серія, номер, дата видачі паспорта,
батькові фізичної
внесення
найменування органу, який видав паспорт**
особи*
до реєстру
Усього

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

1917936

99.37

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

1917936

99.37

Кількість за видами акцій
прості
іменні

1917936

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

0

0

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні
1917936

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника
0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
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8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
03.04.2012
99.8
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Обрання лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв та
затвердження регламенту проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 2.Звiт Голови правлiння про
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011р. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту. 3.Звiт Наглядової Ради за 2011р. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту. 4.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2011р. Затвердження висновкiв та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011р.
6.Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2011 рiк з урахуванням вимог
передбачених законодавством. 7.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в
новiй редакцiї. 8.Затвердження внутрiшнiх положень Товариства “Про загальнi збори акцiонерiв”,
“Про Наглядову Раду”, “Про Правлiння”, “Про Ревiзiйну комiсiю” в новiй редакцiї. 9.Про попереднє
схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року. Усi пункти Порядку денного є
питаннями, що виносяться на голосування. Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо змiн або доповнень
порядку денного не було. Прийнятi рiшення: Вопрос 1 Обрати членами лiчильної комiсiї загальних
зборiв акцiонерiв ПАТ "ППКI "Металургавтоматика” 03.04.2012р.: Лiсняка Володимира Федоровича,
Вербу Євгена Костянтиновича, Бiлана Вiталiя Володимировича. Затвердити наступний регламент
проведення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ППКI "Металургавтоматика”: По 2 питанню порядку
денного час доповiдi до 30 хвилин. По 3,4 питанням порядку денного час доповiдi до 10 хвилин. По
рештi питань порядку денного час доповiдi до 5 хвилин. Виступи по обговоренню доповiдей до 3
хвилин. Збори пропонується провести за 2 години без перерви. Заявки на виступи по питаннях
порядку денного подавати Секретаревi зборiв письмово. Вопрос 2 Затвердити звiт Голови Правлiннядиректора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "ППКI "Металургавтоматика” за
2011р. Вопрос 3 Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ "ППКI "Металургавтоматика” за 2011 рiк.
Вопрос 4 Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ППКI "Металургавтоматика” за 2011
рiк. Вопрос 5 Затвердити рiчний звiт ПАТ "ППКI "Металургавтоматика” за 2011р. Вопрос 6 У зв’язку
з наявнiстю непокритих збиткiв вiд господарської дiяльностi Товариства за звiтний рiк в сумi 560 000
грн. - прибуток для розподiлу вiдсутнiй. Дивiденди за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi
ПАТ “ППКI "Металургавтоматика” за 2011 рiк не нараховувати i не виплачувати. Вопрос 7 Внести
змiни до Статуту ПАТ “ППКI "Металургавтоматика”. Затвердити Статут ПАТ “ППКI
"Металургавтоматика” у новiй редакцiї. Доручити Головi Правлiння-директору пiдписати нову
редакцiю Статуту ПАТ “ППКI "Металургавтоматика” та зареєструвати його в органах державної
влади. Вопрос 8 Затвердити в новiй редакцiї внутрiшнi положення ПАТ “ППКI "Металургавтоматика”
“Про загальнi збори акцiонерiв”, “Про Наглядову Раду”, “Про Правлiння”, “Про Ревiзiйну комiсiю”.
Вопрос 9 Попередньо схвалити правочини, якi укладатимуться Товариством протягом не бiльш як
одного року з дати проведення загальних зборiв з ринковою вартiстю робiт або послуг, що перевищує
25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та в межах
сукупної вартостi, що не перевищує 6,0 млн. грн. по наступних напрямах: надання послуг та
отримання банкiвських кредитiв в одному або декiлькох банках пiд заставу майна Товариства у т.ч.
нерухомого; При цьому кожний такий правочин в обов'язковому порядку повинен бути затверджений
Наглядовою радою Товариства.
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або ТОВ "Україна-Капiтал"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31143109

Місцезнаходження

49005 Україна Дніпропетровська Жовтневий Днiпропетровськ
Сiмферопольська, 21

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 533844
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.04.2010

Міжміський код та телефон

(056) 7704948

Факс

(056) 7704934

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Зберiгач виконує наступнi функцiї: зберiгання цiнних паперiв;
обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах;
обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних
паперiв. Для обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у
цiнних паперах зберiгач здiйснює адмiнiстративнi, облiковi та
iнформацiйнi операцiї. Для обслуговування операцiй емiтента щодо
випущенних ним цiнних паперiв зберiгач виконує такi операцiї викуп, дроблення, консолiдацiя, анулювання, погашення цiнних
паперiв. Зберiгач також надає послуги - складання облiкового реєстру
власникiв цiнних паперiв, знерухомлення, матерiалiзацiї цiнних
паперiв.

Повне найменування юридичної особи або ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ШАНС-Л"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37374691

Місцезнаходження

49050 Україна Дніпропетровська Жовтневий Днiпропетровськ пр.
Гагарiна, 131/32

Номер ліцензії або іншого документа на цей Свiд. № 4397
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.11.2010

Міжміський код та телефон

(056) 47-38-05

Факс

(056) 47-38-05

Вид діяльності

Незалежний аудитор

Опис

д/в

Повне найменування юридичної особи або ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711
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Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Б. Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №189650
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

044 279-65-40, 279-13-25

Факс

044 279-13-22

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Депозитарiй виконує наступнi функцiї: вiдкриває Емiтенту рахунок у
цiнних паперах; приймає на зберiгання оформлений глобальний
сертифiкат випуску цiнних паперiв Емiтента; здiйснює зберiгання
глобального (их) сертифiкату (тiв) та облiковує цiннi папери, що
оформленi глобальним сертифiкатом; здiйснює ведення рахунку в
цiнних паперах Емiтента; облiковує на рахунку у цiнних паперах
Емiтента викупленi ним цiннi папери; за розпорядженням Емiтента
складає та передає Емiтенту зведений облiковий реєстр власникiв
цiнних паперiв.
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11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

69/04/1/10

Днiпропетровське
територiальне
управлiння
ДКЦПФР

UA4000085799

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1.05

1930000

2026500

100

13.07.2010

Опис

Лiстинг - не проводився. Торгiвля ЦП на фондових бiржах не здiйснюється.
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12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
В 1960 роцi на базi ПКБ було органiзовано Український державний проектно-конструкторський
iнститут , перетворений у 1985 роцi у зв'язку з органiзацiєю в iнститутi проектно-конструкторської
частини, в Український державний проектний i проектно-конструкторський iнститут . З початком
приватизацiї державний пiдприємств України в 1994 роцi iнститут стає вiдкритим акцiонерним
товариством.На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 №
514-VI рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ ППКI "Металургавтоматика" (протокол № 14
вiд 05.04.2011 р.) змiнено найменування з Вiдкритого акцiонерного товариства "Проектний i
проектно-конструкторський iнститут "Металургавтоматика" на Публiчне акцiонерне товариство
"Проектний i проектно-конструкторський iнститут "Металургавтоматика"
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі
та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй вiд третiх осiб не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансова звiтнiсть була складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi. Фiнансовi звiти було пiдготовлено на основi iсторичної собiвартостi.
Основнi засоби приймаються до облiку тiльки, якщо є ймовiрнiсть, що майбутнi економiчнi
вигоди, пов’язанi з об’єктом, надiйдуть, а собiвартiсть об’єкта можна достовiрно оцiнити. В
фiнансовiй звiтностi основнi засоби вiдображенi за собiвартiстю з вiдрахуванням накопиченої
амортизацiї та накопиченого збитку вiд зменшення корисностi. Амортизацiя основних засобiв
нараховується iз застосування прямолiнiйного методу. Розрахунковi термiни корисної експлуатацiї
основних засобiв становлять:
Будинки та споруди - 20 – 50 рокiв
Виробниче обладнання - 8- 20 рокiв
Транспортнi засоби - 4- 8 рокiв
Офiсна технiка - 4- 10 рокiв
Меблi та приладдя - 4- 10 рокiв
Витрати на реконструкцiю, модернiзацiю, капiтальний ремонт, якщо є ймовiрнiсть отримати
майбутнi економiчнi вигоди, капiталiзуються. Витрати на поточний ремонт, обслуговування
визнаються витратами перiоду їх здiйснення.
Оренда класифiкується як фiнансова оренда, якщо вона передає в основному всi ризики та
винагороди щодо володiння. Оренда класифiкується як операцiйна оренда, якщо вона не передає в
основному всi ризики та винагороди щодо володiння. Дохiд вiд операцiйної оренди визнається на
прямолiнiйнiй основi протягом вiдповiдного перiоду оренди.
Актив визнається в балансi, як нематерiальний актив, якщо є можливiсть його iдентифiкувати,
коли ПАТ «ППКI «Металургавтоматика» здiйснює контроль над ресурсом та iснує ймовiрнiсть
отримання майбутнiх економiчних вигiд вiд його використаня. Придбанi нематерiальнi активи
первiсно облiковуються за собiвартiстю та амортизуються прямолiнiйним методом протягом
очiкуваного строку їх корисного використання.
Iнвестицiйна нерухомiсть, яка утримується для отримання доходу вiд оренди, вiдображається в
балансi за собiвартiстю з вiдрахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого збитку вiд
зменшення корисностi.
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ПАТ «ППКI «Металургавтоматика» проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення
балансової вартостi матерiальних i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату.
Дохiд вiд продажу продукцiї (товарiв) визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов:
покупцевi переданi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю на продукцiю (товар), за
ПАТ «ППКI «Металургавтоматика» не залишається контроль за проданою продукцiєю (товарами);
суму доходу можна достовiрно оцiнити та ймовiрно дiйдуть економiчнi вигоди, пов’язанi з
операцiєю; витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно
оцiнити.
Дохiд вiд надання послуг визнається, якщо результат операцiї, яка передбачає надання послуг,
може бути попередньо оцiнений достовiрно, дохiд, пов’язаний з операцiєю, має визнаватися
шляхом посилання на той етап завершеностi операцiї, який є на кiнець звiтного перiоду; iснує
ймовiрнiсть надходження до пiдприємства економiчних вигiд, пов’язаних з операцiєю; можна
достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду та достовiрно
оцiнити витрати, понесенi у зв’язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її завершення. Ступень
завершеностi операцiй з надання послуг визначається шляхом огляду (вивчення ) виконаної
роботи.
Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартостi або
чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть придбаних запасiв складається з цiни придбання, а також
всiх iнших витрат безпосередньо пов'язаних з придбанням. Собiвартiсть незавершеного
виробництва та готової продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на
оплату працi, iнших прямих витрат та розподiлених загальновиробничих витрат. Оцiнка
собiвартостi вибуття запасiв визначається з використанням методу середньозваженої собiвартостi.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ПРО ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ I ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА»
ЗА 2012 РIК
Акцiонерам
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОЕКТНИЙ I ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ
«МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА»
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА
«ШАНС-Л», що здiйснює професiйну дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру
аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 4397 вiд 30
листопада 2010р., видане рiшенням АПУ №222/3, чинне до 30 листопада 2015 року, провели аудит
фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПРОЕКТНИЙ I
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА» (надалi - ПАТ
«ППКI «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА») (Код ЄДРПОУ -01416760, зареєстроване Виконавчим
комiтетом Днiпропетровської мiської ради народних депутатiв 26.07.1994р., реєстрацiйний №
9443-АТ; мiсцезнаходження: 49005, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Сiмферопольська, буд. 21)
за 2012 рiк, що додається, яка включає Звiт про сукупнi доходи за рiк, що закiнчився 31 грудня
2012 року, Звiт про фiнансовий стан за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012року, Звiт про змiни у
власному капiталi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, Звiт про рух грошових коштiв за рiк,
що закiнчився 31 грудня 2012 року, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi
пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової
звiтностi вiдповiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй
контроль, який управлiнський персонал визнає як необхiдний для того, щоб забезпечити
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складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або
помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi
результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не
мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо
сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора,
включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або
помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються
складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також
оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої
думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий
стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ I ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА» станом на 31 грудня 2012
року, її фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Думка щодо iншої допомiжної iнформацiї вiдповiдно до вимог при розкриттi iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затверджених рiшенням ДКЦПФР
вiд 29.09.2011 року № 1360
Ми висловлюємо думку щодо iншої допомiжної iнформацiї вiдповiдно до п. 2.7 «Вимог до
аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв
облiгацiй мiсцевої позики)» , затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 р. № 1360,
зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 р. за № 1358/20096.
1.Ми пiдтверджуємо, що вартiсть чистих активiв ПАТ «ППКI «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА» на
31 грудня 2012 р., що наведена в роздiлi 13.2 «Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтенту»
додаток 37 «Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв» вiдповiдає вимогам частини третьої статтi
155 Цивiльного кодексу України вiд 16 сiчня 2003 р. № 435 -IV.
2.На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не виявлено суттєвих
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягає аудиту, та iншою iнформацiєю, що
розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю
вiдповiдно до «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого
рiшенням ДКЦПФР вiд 19 грудня 2006 р. № 1591, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України
5 лютого 2007 р. за № 97/13364 iз змiнами та доповненнями.
3.Ми пiдтверджуємо, що виконання значних правочинiв (10 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв
товариства) за даними фiнансової звiтностi за 2012р., передбачених ст.70 роздiлу XIII Закону
України вiд 17 вересня 2008 р. № 514-VI «Про акцiонернi товариства», про якi йдеться в роздiлi 12
«Опис бiзнесу» додатку 37 «Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв», вiдповiдає
вищезазначеному Закону, Статуту ПАТ «ППКI «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА» та прийнятим
рiшенням акцiонерiв.
4.Ми пiдтверджуємо, що iнформацiя про стан корпоративного управлiння ПАТ «ППКI
«МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА», що наведена в додатку 38 «Iнформацiя про стан корпоративного
управлiння» є достовiрною та вiдображає дiйсний стан корпоративного управлiння та вiдповiдає
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вимогам Закону України вiд 17 вересня 2008 р. № 514-VI «Про акцiонернi товариства». Статутом
ПАТ «ППКI «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА» не передбачено створення служби внутрiшнього
аудиту (посади внутрiшнього аудитора).
5.Ми пiдтверджуємо, що нами при проведеннi аудиту були виконанi необхiднi процедури оцiнки
ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi, в тому числi в наслiдок шахрайства.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Аудит проводився з 25 березня 2013 р. по 25 квiтня 2013 р. ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКОЮ ФIРМОЮ «ШАНС-Л» (свiдоцтво про внесення до
Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 4397 вiд
30 листопада 2010р., видане рiшенням АПУ №222/3, чинне до 30 листопада 2015 року);
мiсцезнаходження: Україна, 49050, м. Днiпропетровськ, пр. Гагарiна, 131/32, тел. (0562) 47-38-05;
на пiдставi договору №6 вiд 25.03.2013р.
Аудитор, що проводив перевiрку Л.I. Чемерис
Директор ТОВ «АФ «ШАНС-Л» Л.I. Чемерис
25 квiтня 2013 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики
в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та
розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які
використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація
про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку;
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Розробка науково - технiчної продукцiї: проектно – кошторисна документацiя систем
автоматизацiї, пожежної автоматики, залiзничної автоматики, промислового телебачення. Гiрничо
– металургiйний комплекс України та Росiї.
Надання в оренду власного нерухомого майна (офiснi примiщення).
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Придбано основних засобiв в 2008 роцi - 4490, 0 тис. грн. Вiдчуджено ос. засобiв в 2008р. - 59 тис.
грн.
Придбано основних засобiв в 2009 роцi - 562, 8 тис. грн. Вiдчуджено ос. засобiв в 2009р. - 287, 9
тис. грн.
Придбано основних засобiв в 2010р.-22,0 тис.грн. Вiдчуджено ос. засобiв в 2010 р.- 9,0 тис.грн.
Придбано основних засобiв в 2011р.-56,0 тис.грн.
Модернiзацiя будiвлi iнституту у 2011 роцi на суму 72,0 тис. грн.
Придбано основних засобiв в 2012р.- 16 тис. грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання;
спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
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Виробничий корпус iнституту розташований за адресою м. Днiпропетропетровськ, вул..
Симферопольська,21. Загальна площа корпусу складає 13,1 тис. м кв., в оренду надано 7,19 тис. кв.
м. На балансi iнституту знаходиться також копiювальна та комп'ютерна технiка.
Плани щодо капiтального будiвництва вiдсутнi.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Залежить вiд кон'юктури ринку проектних робiт.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
Штрафнi санкцiї та пеня у розмiрi 2 121,35 грн . за результатами перевiрки Фонду соцiального
страхування з ТВП . Обґрунтування – помилка в нарахуваннi лiкарняних.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців
емітента
Фiнансування пiдприємства здiйснюється за рахунок власних коштiв вiд реалiзацiї робiт та
наданих послуг. Достатнiсть робочого капiталу дорiвнює коефiцiєнту лiквiдностi 1,81. Даний
коефiцiєнт показує скiльки оборотних коштiв припадає на кожну гривню короткострокових
зобов'язань i характеризує достатнiсть активiв пiдприємства для погашення боргiв на протязi року.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду складає 3 441
364,82 грн.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
- збiльшення обсягiв робiт за рахунок освоєння нових видiв виробництва (наприклад харчова
промисловiсть, хiмiчна промисловiсть та iншi);
- впровадження монтажних робiт, постачання обладнання КВП, проектування та введення у дiю
«пiд ключ»;
- подальший розвиток системи автоматизованого проектування САПР;
- оновлення комп’ютерної технiки;
- залучення молодих фахiвцiв, удосконалення системi їх пiдготовки, мотивацiї та закрiплення на
пiдприємствi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки товариством за звiтний перiод не здiйснювались.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан
розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
1.Позивач – ПАТ «ППКI «Металургавтоматика», Вiдповiдач – ДПI Жовтневого району м.
Днiпропетровська, про визнання податкового повiдомлення-рiшення вiд 24.12.12 р. недiйсним.
2.Днiпропетровський мiжрайонний природоохоронний прокурор, Вiдповiдач – ПАТ «ППКI
«Металургавтоматика», про внесення змiн в договiр оренди земельної дiлянки, провадження у
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справi вiдкрито – 14.08.2012 року, стан справи – розгляд в судi касацiйної iнстанцiї.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній
формі
Чистий прибуток за 2012 рiк склав 169,0 тис. грн.; у 2011 роцi iнститут має збиток у розмiрi 560,0
тис. грн. за рахунок списання витрат незавершеного виробництва, у 2010 роцi прибуток складав
389,0 тис. грн.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби Основні засоби, всього (тис.
(тис. грн.)
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

6262

5868

0

0

6262

5868

будівлі та споруди

6144

5784

0

0

6144

5784

машини та обладнання

91

63

0

0

91

63

транспортні засоби

24

18

0

0

24

18

інші

3

3

0

0

3

3

2. Невиробничого
призначення:

9

0

0

0

9

0

будівлі та споруди

8

0

0

0

8

0

машини та обладнання

1

0

0

0

1

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

6271

5868

0

0

6271

5868

Усього
Опис д/в

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн)

9491

8677

Статутний капітал (тис.
грн.)

2027

2027

Скоригований статутний
капітал (тис. грн)

2027

2027

Опис

Чистi активи iнституту складаються з статутного капiталу - 2 027,0 тис. грн.; iншого
додаткового капiталу - 3 724,0 тис. грн.; резервного капiталу - 41,0 тис. грн.
Нерозподiленого прибутку - 3699,0 тис. грн.

Висновок

Чистi активи iнституту бiльшi, нiж статутний капiтал, що є позитивним показником.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення
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Кредити банку

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними
паперами (у тому числі за
похідними цінними
паперами)(за кожним
видом):

X

0

X

X

за фінансовими
інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

77

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

2104

X

X

Усього зобов'язань

X

2181

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:

Опис:

Зобов'язання пiдприємства складаються з податкових, з яких податок на прибуток
складає -24,0 тис. грн., ПДФО - 40 тис. грн., одержаних авансiв на суму 895 тис.грн. та
iнших. Зобов'язання є поточними, прострочених зобов'язань не має.

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№
з/п

Основний
вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Науковотехнiчна
продукцiя

шт.

5385.4

28.9

шт.

3321.3

20.0

2

Послуги
здавання в
оренду
примiщень

грн.

5146.6

27.6

грн.

5146.6

31.0

3

Оптова
торгiвля

грн.

8114.3

43.5

грн

8114.3

49.0

у натуральній у грошовій
формі (фізична
формі
од. вим.)
(тис.грн.)

у відсотках до
у натуральній у грошовій
всієї
формі (фізична формі (тіс.
виробленої
од. вим.)
грн.)
продукції

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3
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1

Матерiальнi витрати

54.38

2

Заробiтна плата з нарахуванням

19.62

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

1

2

3

01.03.2012

05.03.2012

Відомості про проведення загальних
зборів

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

1

0

3

2010

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія

Ні

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

Ні
X

X
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Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх
повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про
дострокове припинення їх повноважень

X

Інше (запишіть): Переобрання Голови Правлiння, членiв Правлiння та члена
ревiзiйної комiсiї ВАТ "ППКI "Металургавтоматика"

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

комiтети не створено

Інші (запишіть)

комiтети не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні
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Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/в

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/в

Так

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 4
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори

Засідання

Засідання
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акціонерів

наглядової
ради

правління

Члени правління (директор)

Так

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Так

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Так

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): д/в

Ні

Ні

Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
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Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iншi документи вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
ДКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
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Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

У зв'язку зi змiною органiзацiйноправової форми аудитора.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/в
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Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/в

X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

У зв'язку зi змiной форми
iснування акцiй на
бездокументарну.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
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У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
д/в
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/в

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
д/в
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
д/в
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
д/в
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність
таких заходів.
д/в
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або відсутність такої системи.
д/в
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
д/в
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або їх відсутність.
д/в
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
д/в
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
д/в
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
д/в
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року.
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д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
д/в
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
д/в
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
д/в
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
д/в
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
д/в
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